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Latas de aço para tintas, rolhas metálicas, bisnagas de
alumínio e tubos de alumínio para aerossóis serão beneficiados, a partir de 1º de janeiro de 2014, com o novo regime
de contribuição de 1% sobre a receita bruta, que substitui o
recolhimento de 20% ao INSS sobre a folha de pagamento.
O novo regime de contribuição de 1% sobre a receita
bruta estará vigente a partir de 1º de janeiro de 2014 para
os seguintes produtos: latas de aço para produtos químicos;
formas e assadeiras de aço; bisnagas de alumínio; tubos de
alumínio para aerossóis e rolhas metálicas (tampas para
garrafas de cerveja e refrigerante) – NCMs 7310.21.90 /
7323.99.00 / 7612.10.00 / 7612.90.11 / 8309.10.00.
A vigência consta da Medida Provisória 612, publicada
na edição extra de 04/04/2012 do Diário Oficial da União,
e está mencionada no Artigo 28 da MP.
A decisão do governo federal foi um importante reconhecimento para o setor de embalagens de aço, que tem enfrentado concorrência aguerrida por parte de outros materiais
alternativos. Nesta ação, o SINIEM enviou ofício ao Ministério da Fazenda em conjunto com o SINARME – Sindicato
Nacional da Indústria de Rolhas Metálicas. Também enviamos representante na reunião agendada pelo Departamento
Jurídico da FIESP com o Secretário de Política Econômica,
em Brasília, com o intuito de prestar esclarecimentos sobre
as características específicas de cada cadeia produtiva.
O SINIEM participou ainda de mais um pleito coletivo,
liderado pela FIESP, quando reforçou o pedido para que o novo
regime de contribuição de 1% sobre a receita bruta incluísse
também as latas e tampas de aço para conservas alimentícias.
Para estender o benefício da desoneração da folha de
salários às latas de aço e tampas de aço para conservas alimentícias, o Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia
de Metais – SINIEM contratou o escritório tributarista
Honda Estevão para elaborar o pleito setorial visando a
reclassificação fiscal.
O setor de embalagens metálicas produz embalagens
100% recicláveis e está firmemente comprometido com as
determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A desoneração da folha de salários é um fator que estimula
a competitividade e contribui para que o setor continue a
gerar empregos e renda para a população brasileira.
Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

Reuniões no SINIEM

Diretoria e Associados tem reunião
marcada para 11/06/2013

Convidamos todos associados a participarem da próxima reunião do SINIEM em 11 de
junho próximo, às 15 horas, na sede do sindicato.
Os temas que afetam as empresas do setor, como
as ações sindicais para a desoneração da folha de
salários e ações de defesa comercial estão previstas
na pauta. Nessa reunião também será transmitido
um informe sobre o andamento das negociações
coletivas do setor industrial em 2013.
Outra atividade importante prevista é a realização da Assembleia Geral em 31 de julho de
2013, às 15 horas, para a outorga de poderes ao
SINIEM para conduzir a negociação coletiva
com os sindicatos dos trabalhadores metalúrgicos, nas datas-base setembro e novembro.

NR-12

Colabore com a pesquisa do SINIEM

Devido ao alto grau das exigências da NR12 que regulamenta o trabalho em máquinas e
prensas, diversos setores industriais estão apresentando propostas para que o texto da legislação
seja alterado. Há informações de que o custo é
tão elevado para adaptar os equipamentos às novas condições de proteção que seria equivalente
à compra de um maquinário mais moderno.
Aguardamos as informações das empresas
para preparar um documento do setor de estamparia de metais para a revisão da NR-12.
Confira as 3 perguntas:
1 – Analise os aspectos da norma que são
dispensáveis demonstrando um caso concreto
de operação de equipamento na produção;
2 - Comparativo em caso de linha de produção
importada da União Européia para demonstrar
que o equipamento comprado no exterior (por
exemplo, da Alemanha) não atende as especificações da norma brasileira;
3 – Apresentar demonstrativo de custos de
reforma de maquinário para atender as exigências da NR-12 : cópia de orçamentos solicitados
e prazos para a execução de serviços de reforma.
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Esforços pela desoneração

Núcleo de Comunicação Siniem
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Núcleo de Comunicação Siniem

SINIEMSINIEMSIN
Portal de negócios do setor industrial

Empresas associadas aos sindicatos patronais filiados à
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo podem se
cadastrar seus produtos e serviços no novo portal de negócios.
Para divulgar seus produtos e serviços a todos os
setores econômicos representados pelos 131 sindicatos
patronais, a empresa deve acessar o endereço eletrônico
www.paginasdaindustria.com.br desde que possua o
e-CNPJ ou o e-CPF do principal responsável pela empresa.
São cinco etapas para efetuar o cadastramento: validação
do certificado digital; validação do CNPJ; cadastro do usuário
administrador; delegação de novos usuários (opcional) e
concluir com o termo de responsabilidade.
Concluídas as etapas, o sistema registra a adesão definitiva da empresa e libera suas principais funcionalidades:
o cadastramento de produtos fabricados; de matériasprimas; de prestação de serviços; de resíduos gerados e de
vagas de emprego.
O novo portal deverá gerar novas oportunidades de compra, venda e de ampliação de negócios, e assim irá
favorecer o aumento da competitividade e da participação de mercado das empresas associadas do SINIEM.

Sustentabilidade

Palestra internacional destaca as vantagens da embalagem metálica

Resíduo sólido é o foco principal quando se pensa em sustentabilidade, porém do total do resíduo, somente
15% provem de residências. As embalagens de consumo no lar formam uma pequena parcela de 2,3% e, dentro
do consumo residencial as embalagens metálicas somam apenas 0,35%.
Informações referentes ao conceito de sustentabilidade no mercado de embalagens estão disponíveis na apresentação em inglês do Presidente do SINIEM, proferida no congresso internacional PACE 2013 – Packaging and
Converting Executive Forum, realizado em abril em São Paulo. O conteúdo da palestra e os links para os vídeos
sobre o tema podem ser acessados no site do SINIEM – www.siniem.org.br ao clicar no item Últimas Notícias.
Confira o vídeo da Metal Packaging Europe, intitulado “Metal is Forever” que destaca a criação da categoria de
“Metal Permanente” na União Européia onde se incluem o aço e o alumínio.
Este assunto foi analisado na palestra proferida no congresso internacional PACE Americas 2013 – Packaging
and Converting Executive Forum, realizado de 23 a 25 de abril de 2013 em São Paulo.
Confira a apresentação em inglês (vide PDF) do Presidente do SINIEM, Antonio Carlos Teixeira
Álvares, que também preside a International Packing Association - (www.ipacan.com) e os vídeos sobre
o tema (links abaixo).
Lata de aço
http://www.youtube.com/watch?v=uAUy66Qy0BM&feature=youtu.be
Os metais são infinitos
http://www.youtube.com/watch?v=3MWeR36tfog&feature=youtu.be
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Páginas da Indústria é o portal da FIESP disponível para empresas associadas do SINIEM

